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 رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، وبعد:الحمد لله 

هم مستجدات األنظمة واللوائح التقرير الشهري ألمركز البحوث قدم لكم ي

 تزويد أصحاب الفضيلة القضاة وكّتاب العدلقرارات والتعاميم، وذلك حرصًا منه على وال

؛ بأهم ما يِجدُّ في الساحة التنظيمية، وقد سعى المركز إلنجاز هذا التقرير والباحثين

ات وتعاميم، لتوثيق أهم ما جّد، وما تغّير وما تطّور من أنظمة ولوائح وأوامر وقرار

للنهوض بكل ما يخدم المرافق العدلية ويساهم في تطويرها وقيامها بمهماتها 

بكفاءة وجودة، وقد ارتكز هذا التقرير على المصادر الوطنية؛ وهي: المركز الوطني 

للوثائق والمحفوظات، ووكالة األنباء السعودية، وجريدة أم القرى، والتعاميم الصادرة 

 من وزارة العدل.

 د تضمن التقرير ستة أقسام، وهي:وق

 األنظمة واالتفاقيات. أولــًا:

 اللوائح والتنظيمات. ثانيًا:

 األوامر والتعليمات. ثالثًا:

 تعاميم وزارة العدل. رابعًا:

 ما نشر في جريدة أم القرى. خامسًا:

 األنظمة التي دخلت حيز النفاذ. سادسًا:

المنشود من جمعه ق الهدف قأن يحويتطلع مركز البحوث من هذا التقرير 

 جل أن نكون قد وفقنا لتحقيق ذلك. ، كما نرجو من الله عز ووكتابته وتوثيقه

 والله يحفظكم ويرعاكم.

 

 

 مدير عام مركز البحوث

 د. بشار بن عمر المفدى 
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 تقرير الشهر الحالي (1)
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 ه5/5/1441

مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية وإدارة الضرائب    -1

 .االتحادية في روسيا االتحادية للتعاون الفني في مجال اإلدارة الضريبية

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ1441-5-5( وتاريخ 301رقم )مجلس الوزراء قرار 

 الئحة

 (4814دد)ه الع22/5/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه5/5/1441

االتفاقية الملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية    -2

، ومذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف اإلنتاج بين المملكة ودولة الكويت  للمنطقة المقسومة

 .النفطي من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة في الجانبين

 مجلس الوزراء  إلصدارجهة ا

 5/5/1441مجلس الوزراء، تاريخ الجلسة  أداة االعتماد

 (4812لعدد )ه ا5/5/1441نشر في جريدة ام القرى  حالة النشر

 

 ه5/5/1441

اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق حول التشجيع والحماية المتبادلة  -3

 .لالستثمارات

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار

 أداة االعتماد

 هـ1441-5-6( وتاريخ 35مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ1441-5-5( وتاريخ 297قرار رقم )

 الئحة

 (4814ه العدد)22/5/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 
 
 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1579114381199289900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1579114384529290400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1579114381199289900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1577797754005634500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1577797754005634500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1579114420819295400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1579114416529294900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1579114429139296400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1579114420819295400/
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 ه5/5/1441

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في  -4

 .المملكة العربية السعودية واإلدارة الوطنية للملكية الفكرية بجمهورية الصين الشعبية

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد

 هـ1441-5-6( وتاريخ 54مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ1441-5-5ريخ ( وتا298رقم )مجلس الوزراء قرار 

   الئحة

 (4814ه العدد )22/5/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه12/5/1441

االتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة وحكومة الواليات  الموافقة على بروتوكول لتمديد -5

 .المتحدة األمريكية بشأن التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه12/5/1441 ( وتاريخ319رقم ) مجلس الوزراء قرار أداة االعتماد

 (4815ه العدد )25/5/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه13/5/1441

ومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال ذكرة تفاهم بين حكم -6

 .الطاقة الكهربائية

 الملكين الديوا جهة اإلصدار

 أداة االعتماد 

 ه13/5/1441( وتاريخ 58مرسوم ملكي رقم )م/

 ه12/5/1441( وتاريخ 317قرار مجلس الوزراء رقم )

  ةحئال

 (4815ه العدد )25/5/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/articles/1579114391079291400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1579114387939290900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1579114395339291900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1579114391079291400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1579729327171059700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1579729327171059700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1579729308601058200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1579729298731057700/
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 ه13/5/1441

هـم بين وزارة الطاقـة )وزارة الطاقـة والصنـاعـة والثروة المعدنية سابقـًا( في المملكة ذكرة تفام   -7

 .العربيـة السعـودية ووزارة النفـط في جمهـورية العـراق للتعاون في قطاع النفط والغاز

 الملكين الديوا جهة اإلصدار

 أداة االعتماد

 ه13/5/1441( وتاريخ 58مرسوم ملكي رقم )م/

 ه12/5/1441( وتاريخ 317قرار مجلس الوزراء رقم )

 ة  ئحال

 (4815ه العدد )25/5/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 
 

 ه13/5/1441

ذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية )وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنيـة م -8

تعاون في سابقـًا( في المملكة العربية السعوديـة ووزارة الصناعة والمعادن في جمهورية العراق لل

 .قطاعي الصناعة والثروة المعدنية

 الملكين الديوا جهة اإلصدار

 أداة االعتماد

 ه13/5/1441( وتاريخ 58مرسوم ملكي رقم )م/

 ه12/5/1441( وتاريخ 317قرار مجلس الوزراء رقم )

  ةئحال

 (4815ه العدد )25/5/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه13/5/1441

ارجية المملكة العربية السعودية ووزارة ذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خم -9

 .خارجية جمهورية بوروندي

 الملكين الديوا جهة اإلصدار

 أداة االعتماد

 ه13/5/1441( وتاريخ 59مرسوم ملكي رقم )م/

 ه12/5/1441( وتاريخ 318قرار مجلس الوزراء رقم )

  ةئحال

 (4815ه العدد )25/5/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1579729327171059700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1579729314751058700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1579729298731057700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1579729327171059700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1579729322111059200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1579729298731057700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1579729272841055200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1579729283881056200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1579729278501055700/
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 ه13/5/1441

مذكـرة تفـاهـم بين وزارة الثقافـة في المملكـة العـربيـة السعـودية ومنظمـة األمم المتحدة    -10

 .للتـربيـة والعلـم والثقـافـة )اليونسكو(

 الملكين الديوا جهة اإلصدار

 أداة االعتماد

 ه13/5/1441( وتاريخ 60مرسوم ملكي رقم )م/

 ه12/5/1441( وتاريخ 321قرار مجلس الوزراء رقم )

  ةالئح

 (4815ه العدد )25/5/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1579729257311053700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1579729267171054700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1579729262141054200/
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 ه1/5/1441

 .ه1441تعديل الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين لعام    -1

 صحةوزارة ال جهة اإلصدار

 ه1/5/1441تاريخ  797557قرار وزاري رقم  أداة االعتماد

 (4815ه العدد )25/5/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه3/5/1441

االرتباط التنظيمي لمكتب إدارة البيانات الوطنية في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء  -2

 .االصطناعي

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 ه3/5/1441( تاريخ 38379سامي رقم ) أمر أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 ه11/5/1441تاريخ  7983ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37416 

 

 ه5/5/1441

 .هـ1437من المادة الثالثة من تنظيم مجلس شؤون األسرة لعام  (4( و )1تعديل الفقرتين )   -3

 قرار مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه5/5/1441( تاريخ 311قرار وزاري ) أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 ه14/5/1441ريخ تا 7984ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37421 

 

 ه6/5/1441

تعديل مسمى ) إدارة الدعاوى واألحكام ( في الالئحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان  -4

 .ن )إدارة الدعاوى(المظالم أينما وردت لتكو

 مجلس القضاء اإلداري جهة اإلصدار

 هـ1441-5-6سابعًا( وتاريخ  /6/1441قرار مجلس القضاء اإلداري رقم ) أداة االعتماد

 (4814ه العدد )22/5/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=%2FE4sg0GIyFMRDLk06FaCWQ%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1579729337261060700/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=yxkrK9UgkIqrsNDMPqzihA%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37416
https://www.uqn.gov.sa/articles/1579114377729289400/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37421
https://www.uqn.gov.sa/articles/1579114433819297400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1579114433819297400/
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 ه7/5/1441

 .لوائح وأنظمة الالئحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي -5

 وزارة النقل جهة اإلصدار

 هـ1441-5-7( وتاريخ 1-41-119معالي وزير النقل رقم )قرار  أداة االعتماد

 (4814ه العدد )22/5/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه7/5/1441

 .لى الطرق البريةالالئحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات ع -6

 وزارة النقل  جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 1441-5-7( وتاريخ 1-41-122قرار معالي وزير النقل رقم )

 حةالئ

 (4814ه العدد )22/5/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه12/5/1441

تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحديث النبوي الشريف لعام  -7

 ..هـ1441

 لس الوزراءمج  جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 ه12/5/1441( وتاريخ 325رقم ) مجلس الوزراءقرار 

  ةالئح

 تعميم وزارة العدل
 ه18/5/1441تاريخ  7988ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37425 

 (4815ه العدد )28/5/1441أم القرى  نشر في جريدة حالة النشر

 

 ه12/5/1441

 .تعديل المادة الخامسة من تنظيم المركز السعودي لألعمال االقتصادية -8

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه12/5/1441( وتاريخ 326رقم ) زراء مجلس الوقرار  أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 ه18/5/1441تاريخ  7989ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37426 

 (4815ه العدد )28/5/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1579729376171063700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1579729376171063700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1579200833879479500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1579729372271063200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1579200833879479500/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=4HAwo6hkduX7tXy4ofr2yQ%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1579729240601052200/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37425
https://www.uqn.gov.sa/articles/1579729232811051700/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=4Icaq4QhnzMPLBZ2%2F116lQ%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37426
https://www.uqn.gov.sa/articles/1579729246481052700/
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ه18/5/1441  

 .تشكيل دوائر للجنة المنازعات المصرفية في مدينة الدمام ومحافظة جدة -9

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 هـ18/5/1441أ( وتاريخ /356أمر ملكي رقم ) أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 ه25/5/1441تاريخ  7996ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37433 

 1441/5/18ه

 ومحافظة الدمام مدينة في التمويلية والمنازعات المخالفات في الفصل للجنة دوائر تشكيل  -10

 .جدة

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 هـ18/5/1441أ( وتاريخ /356أمر ملكي رقم ) أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 ه25/5/1441تاريخ  7996ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37433 

 

ه19/5/1441  

عشرة من نموذج مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في مجال ( من المادة الثالثة 4تعديل الفقرة )  -11

االستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول 

 .هـ1436األخرى لعام 

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه19/5/1441( وتاريخ 334رقم ) مجلس الوزراءقرار  أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 ه26/5/1441تاريخ  7997ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37434 

 

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=v3DebtxZA14c6drf9ciDDg%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37433
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=v3DebtxZA14c6drf9ciDDg%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37433
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=XtOXazLiH62ki6Kl9L9vnw%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37434
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 ه5/5/1441

 .المحميات نعدد متمديد فترة االنتداب للمكلفين بمهمة حماية  حيةصال -1

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار

 ه5/5/1441( تاريخ 306قرار وزاري رقم ) أداة االعتماد

 
 

 ه5/5/1441

 .نقل نشاط التراث الوطني من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة الثقافة  -2

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه5/5/1441( تاريخ 307قرار وزاري رقم ) أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 ه18/5/1441تاريخ  7987ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37424 

 (4815ه العدد )28/5/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ه12/5/1441

 .الترخيص لبنك الصين المحدود بفتح فرع له في المملكة -3

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه12/5/1441تاريخ ( 328قرار وزاري رقم ) أداة االعتماد

 (4815ه العدد )28/5/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

ه18/5/1441  

خادم  إنابة سمو ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خالل مدة سفر -4

 .رج المملكةخا الحرمين الشريفين

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار

  ه18/5/1441بتاريخ  352أمر ملكي رقم أ/ أداة االعتماد

 
 

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=bidURetnEerU%2FLgRAVtePg%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=PC9VHF%2FJ0QgTWYmWoYyadw%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37424
https://www.uqn.gov.sa/articles/1579729252151053200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1579729288691056700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1579729288691056700/
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2021942
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ه19/5/1441  

طالب والطالبات؛ هـ لل1441تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي  -5

م، وبداية إجازة نهاية العام 2020/  5/  3هـ الموافق  1441/  9/  10االختبارات يوم األحد  لتكون بداية

 . م2020/  5/  14هـ الموافق 21  /9  /1441 الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس 

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار

  ه19/5/1441أمر ملكي بتاريخ  أداة االعتماد

 

ه19/5/1441  

 المعدلة والدولية اإلقليمية والهيئات المنظمات في للعمل المواطنين واختيار ترشيح ترتيبات -6

 ..هـ1441 لعام

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه19/5/1441( تاريخ 339قرار وزاري رقم ) أداة االعتماد

 تعميم وزارة العدل
 ه26/5/1441تاريخ  7998ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37435 

 

ه19/5/1441  

 .الدولة لعقارات العامة الهيئة منسوبي أوضاع معالجة -7

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 ه19/5/1441( تاريخ 341م)قرار وزاري رق أداة االعتماد

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2022402#2022402
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=RfWZNVacuhs%2Bsy7A%2B8WLyw%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37435
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=8CvxFOF4qJ8Yj%2BYOancQ%2BQ%3D%3D
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 ه4/5/1441

 تنظيم مركز األمن الوطني.تعديل  -1

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه4/5/1441تاريخ  7973ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37407 رابط التعميم
 

 

 ه4/5/1441

 .تعديالت التنظيم الخاص بأجهزة مجلس الوزراء -2

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه4/5/1441تاريخ  7974ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37408 رابط التعميم

 

 ه4/5/1441

ه يعد كافًيا ومغنًيا عن االســـتمرار في 29/3/1441( في 245ما تضـــمنه قرار مجلس الوزراء رقم )  -3
 .ه11/2/1438في  7479العمل بما قضي به األمر 

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه4/5/1441تاريخ  7976ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37410 رابط التعميم

 

 ه4/5/1441

بة العدل برب 14/6/1435( في 45200تعـديـل الفقرة )أواًل( من القرار رقم ) -4 ه لتكون افتتـا  كتـا
 بريدة بمنطقة القصيم.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه4/5/1441تاريخ  7978ت//13إداري رقم  تعميم أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37412 رابط التعميم

 الوزارة فقط. *الروابط تعمل على شبكة

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37407
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37410
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37412
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 ه11/5/1441

لرفع تصـــنيف تســـريع البت في قضـــايا المنافســـة تجنًبا ألضـــرار التأخير على قطاع األعمال، و  -5

 المملكة في مؤشر ممارسة األعمال. 

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه11/5/1441تاريخ  7980ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37414 رابط التعميم

 

 ه11/5/1441

التحقق من الشـــــركاء وقت تأســـــيس الشـــــركات ذات المســـــؤولية والتضـــــامنية والتوصـــــية البســـــيطة  -6

كترونية لوزارة المملوكة لشـــــــركاء ســـــــعوديين، وتعديل عقود التأســـــــيس باســـــــتخدام نظام الخدمات االل

 الداخلية.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه11/5/1441تاريخ  7981ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37415 رابط التعميم

 

 ه12/5/1441

 لترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة الرياض.ا -7

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه12/5/1441تاريخ  7982ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37417 رابط التعميم

 

 ه18/5/1441

مباشرة الهيئة السعودية للملكية الفكرية لالختصاصات المقررة للجهة المختصة )نظام( العالمات  -8

 التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

 وزارة العدل  جهة اإلصدار

 ه18/5/1441تاريخ  7986ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37423 رابط التعميم

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37414
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37415
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37417
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37423
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 ه19/5/1441

 إعادة تشكيل لجنة التسجيل العيني للعقار . -9

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه19/5/1441تاريخ  7991ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37428 تعميمرابط ال

 

 ه19/5/1441

إيقاف طلب أي وثائق يدوية من المستفيدين واالعتماد على القنوات المتاحة لدى وزارة التجارة  -10

 الم والتحقق من البيانات.واالستثمار لالستع

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه19/5/1441تاريخ  7992ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37429 رابط التعميم

 

 ه21/5/1441

 عديل دمج بعض المحاكم العامة.ت  -11

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه21/5/1441تاريخ  7994ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37431 رابط التعميم

 

 ه27/5/1441

 تعديل مسمى كتابة الثانية بالمدينة المنورة ليكون كتابة العدل بشرق المدينة المنورة. -12

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه27/5/1441تاريخ  8000ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37437 رابط التعميم

  

 ه28/5/1441

اإلصالحات التي تمت من قبل المركز الوطني للتنافسية في تحسين ترتيب المملكة في مؤشر بدء  -13

 النشاط التجاري.

 وزارة العدل جهة اإلصدار

 ه28/5/1441تاريخ  8001ت//13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37438 رابط التعميم

 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37428
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37429
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37431
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37437
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37438
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 ه1/5/1441

 .م2019-9-30هـ الموافق 1441-2-1( وتاريخ 2019-104-1قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ) -1

 مجلس هيئة السوق المالية جهة اإلصدار

 ه1/2/1441( تاريخ 2019-104-1قرار رقم ) أداة االعتماد

 (4811ه، العدد )1/5/1441جريدة أم القرى  نشر في حالة النشر

 

 ه1/5/1441

 .الموافقة على دليل تراخيص االستيراد -2

 وزارة التجارة جهة اإلصدار

 هـ7/4/1441( وتاريخ 106قرار وزير التجارة واالستثمار رقم ) أداة االعتماد

 (4811ه، العدد )1/5/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه1/5/1441

 .تعديل إجراءات تراخيص االستيراد -3

 وزارة التجارة جهة اإلصدار

 هـ7/4/1441( وتاريخ 107قرار وزير التجارة واالستثمار رقم ) أداة االعتماد

 (4811ه، العدد )1/5/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه1/5/1441

 .اد البناء الجزء األول قطاعات المعادن وسبائكها لإلنشاءات والمبانيتحديث الالئحة الفنية لمو -4

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة  جهة اإلصدار

  )07-172-2019(قرار مجلس إدارة الهيئة رقم أداة االعتماد

 (4811ه، العدد )1/5/1441نشر في جريدة أم القرى  ة النشرحال

 .التقرير ونشرت في شهر التقريرقبل شهر الصادرة يتضمن هذا القسم الوثائق  *

https://www.uqn.gov.sa/articles/1577302793324214600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1577302793324214600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1577302806334216100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1577302817514216600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1577302797444215100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1577302801804215600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1577304657894232200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1577304657894232200/
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 ه1/5/1441

 .حديث الالئحة الفنية لمواد البناء الجزء الثاني مواد العزل ومواد تكسية المبانيت -5

 والمقاييس والجودة الهيئة السعودية للمواصفات جهة اإلصدار

  )08-172-2019(قرار مجلس إدارة الهيئة رقم أداة االعتماد

 (4811ه، العدد )1/5/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه1/5/1441

الموافقة على توجيه الجهات الحكومية بأن تقوم عند رفع أي مقتر  بإرفاق دراسة تبين اآلثار   -6

 .االقتصادية واالجتماعية لذلك المقتر 

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 قرار مجلس الوزراء أداة االعتماد

 (4811ه، العدد )1/5/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه1/5/1441

الموافقة على ما رأته اللجنة المالية بشأن حجم استهالك الوقود وتكلفته وآلية سداده من  -7

 .ات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بالكاملالجه

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار

 قرار مجلس الوزراء أداة االعتماد

 (4811ه، العدد )1/5/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه8/5/1441

 .الموافقة على الالئحة التنفيذية لنظام المرور -8

 وزارة الداخلية  جهة اإلصدار

 هـ1441-3-10 ( وتاريخ2249رار وزير الداخلية رقم )ق أداة االعتماد

 4812ه العدد 8/5/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه8/5/1441

 .الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي واإلداري -9

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 هـ1441-4-15( وتاريخ 277أمر ملكي رقم )أ/ ة االعتمادأدا

 (4812ه العدد )8/5/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1577305133334235100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1577305133334235100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1577302788154214100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1577302788154214100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1577302783304213600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1577302783304213600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1577898076935942400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1577898090215942900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1577898063865941400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1577898070365941900/
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 ه8/5/1441

 .م2019-9-17هـ الموافق 1441-01-18وتاريخ  )3-102-2019 (قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  -10

 مجلس هيئة السوق المالية جهة اإلصدار

 هـ1441-01-18وتاريخ  )3-102-2019 (قرار رقم أداة االعتماد

 (4812ه العدد )8/5/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 ه11/5/1441

 .التعديالت على األنظمة الضريبية  -11

 الديوان الملكي جهة اإلصدار

 أداة االعتماد

 هـ1441-4-28( وتاريخ 52مرسوم ملكي رقم )م/ 

هـ1441-4-27وتاريخ  287قرار رقم   

 لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيةقواعد عمل 

 4813ه، العدد 11/5/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 تعميم وزارة العدل
 ه4/5/1441تاريخ  7975ت//13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37409 

 ه14/5/1441

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق فيينا بشأن وضع تصنيف دولي   -12

 .م(1973للعناصر التصويرية للعالمات لعام )

 لملكيالديوان ا جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 هـ1441-4-7( وتاريخ 42مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ1441-4-6( وتاريخ 256قرار رقم )

 4813ه، العدد 14/5/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه14/5/1441

 .الموافقة على تعديل الالئحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية -13

 وزارة الصحة جهة اإلصدار

 هـ1441-4-20( وتاريخ 838102قرار وزير الصحة رقم ) أداة االعتماد

 4813ه العدد 14/5/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

https://www.uqn.gov.sa/articles/1577898096085943900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1577898102975944400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1578316251306941200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1578316255076941700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1577898090285943400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1578316251306941200/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37409
https://www.uqn.gov.sa/articles/1578572283087847800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1578572288327848300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1578572278087847300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1578572265687845900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1578572261557845400/
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 ه14/5/1441

 .( من الئحة منظمي الرحالت السياحية1المادة )الثانية/ إضافة الخدمات التالية إلى  -14

 الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني  جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رقم 

 هـ1441-4-18تاريخ ( و41ت//5)

 4813ه العدد 14/5/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه22/5/1441

 .اتفاقية الخدمات الجوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كولومبيا  -15

 لكي الديوان الم جهة اإلصدار

 أداة االعتماد

 هـ1441-4-7( وتاريخ 44مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ1441-4-6( وتاريخ 259قرار رقم )

  الالئحة

 4814ه العدد 22/5/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه28/5/1441

كافحة سوسة النخيل الحمراء بمشاركة تتحمل وزارة البيئة والمياه والزراعة التكاليف الالزمة لم  -16

 .أصحاب مزارع النخيل

 وزارة البيئة والمياه والزراعة جهة اإلصدار

 قرار وزير البيئة والمياه والزراعة أدارة االعتماد

 (4815ه العدد )28/5/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر

 

 ه28/5/1441

 .لوائح وأنظمة الئحة مراكز مقاصة األوراق المالية -17

 مجلس هيئة السوق المالية جهة اإلصدار

 هـ1441-3-21وتاريخ  2019-127-3قرار رقم  أدارة االعتماد

 (4815ه العدد )28/5/1441نشر في جريدة أم القرى  شرحالة الن

https://www.uqn.gov.sa/articles/1578572270267846400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1578572270267846400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1578572270267846400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1579114402919292900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1579114399649292400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1579114410899293900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1579114402919292900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1579729350571061700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1579729355971062200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1579729366391062700/
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 ه5/5/1441

 .لوائح وأنظمة الالئحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات -1

 هيئة النقل العام جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
 رقم للنقل العامة الهيئة إدارة مجلس رئيس النقل وزير ليمعا قرار

 .هـ27/1/1441 وتاريخ( 11-41-1)

 (4799) العدد ه،5/2/1441 القرى أم جريدة في نشر حالة النشر

 

15/5/1441 

 ومتطلبات الطاقة كفاءة متطلبات السعودية قياسيةال المواصفة اعتماد وأنظمة لوائح -2

 .التشغيل

 والجودة والمقاييس للمواصفات السعودية الهيئة إدارة مجلس جهة اإلصدار

 أداة االعتماد
والجودة  والمقاييس للمواصفات السعودية الهيئة إدارة قرار مجلس

 ه21/7/1440( الذي عقد بتاريخ 170في اجتماعه رقم )

 (4788) العدد ه15/11/1440 القرى أم جريدة في نشر لنشرحالة ا

https://www.uqn.gov.sa/articles/1570062257103653200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1563460721315847100/
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 اإلصدارات السابقة

 

 

 السنة الشهر رقم اإلصدار 

 ه1440 شوال  -رمضان –شعبان  اإلصدار األول

 ه1440 ذي القعدة  اإلصدار الثاني

 ه1440 ذي الحجة اإلصدار الثالث

 ه1441 محرم اإلصدار الرابع

 ه1441 صفر  اإلصدار الخامس

 ه1441 ربيع األول اإلصدار السادس

 ه1441 ربيع اآلخر اإلصدار السابع

 المملكة العربية السعودية، الرياض

https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Departments/ResearchCenter/Pages/monthlyreport.aspx
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Departments/ResearchCenter/Pages/monthlyreport.aspx
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Departments/ResearchCenter/Pages/monthlyreport.aspx
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Departments/ResearchCenter/Pages/monthlyreport.aspx
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Departments/ResearchCenter/Pages/monthlyreport.aspx
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Departments/ResearchCenter/Pages/monthlyreport.aspx
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Departments/ResearchCenter/Pages/monthlyreport.aspx
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 وزارة ال

 

 المملكة العربية السعودية، الرياض

 وزارة العدل، مركز البحوث

 0112947300هاتف:

 RC@moj.gov.saالبريد اإللكتروني: 

WWW.MOJ.GOV.SA 

 


